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15 octombrie 2015:
cea de a treia reuniune
a
Comitetului
de
Monitorizare
a
Programului INTERREG
V-A România-Bulgaria



Au
fost
selectate
primele proiecte de tip
soft
din
cadrul
primului
apel
de
proiecte şi a fost
lansat cel de al doilea
apel de proiecte

Newsletterul pentru
perioada
iulie–
decembrie
2015
prezintă cele mai
i m p o r t a n t e
evenimente
de
promovare precum şi
p r o g r e s e l e
înregistrate
în
implementarea
Pr o g r a m u l u i
INTERREG
VA
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Stadiul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria–
acţiuni importante
Decizii de importanţă strategică privind
implementarea Programului au fost luate
în cadrul celei de-a treia reuniuni a
Comitetului
de
Monitorizare
al
Programului, care a avut loc la Bucureşti,
în data de 15 octombrie 2015:


Au fost selectate 36 de proiecte soft
din cadrul primul apel de proiecte cu
termen de depunere 30 iunie 2015,
proiecte cu o valoare totală de
aproximativ 25 milioane euro



A fost lansat cel de-al doilea apel de
proiecte aferent axelor prioritare 4
şi 5, cu o alocare financiară de
aproximativ 30,4 milioane euro şi
termen de depunere 15 martie 2016



A fost aprobat Planul de evaluare a
Programului
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Stadiul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria–
acţiuni importante
Pentru a veni în sprijinul potenţialilor
aplicanți şi a îmbunătăţi procesul de
elaborare al cererilor de finanţare,
Autoritatea de Management a iniţiat o
serie de acţiuni:




în luna decembrie 2015 a fost
elaborat şi publicat pe site-ul
Pr o g r a m u l u i , M a n u a l u l d e
Implementare a Proiectului,
a fost elaborată şi publicată pe siteul
Programului o listă de erori
identificate în aplicațiile depuse,
frecvent întâlnite în procesul de
evaluare.

Din cele 36 de proiecte soft din cadrul
primului apel de proiecte selectate,
există fonduri disponibile pentru
contractarea unui număr de 23 de
proiecte cu o valoare totală de
aproximativ 17,4 milioane euro.
În luna octombrie 2015 a început
evaluarea proiectelor tip hard din
cadrul primului apel de proiecte. Un
număr de 153 de proiecte depuse, cu o
valoare totală de aproximativ 784
milioane euro sunt în curs de evaluare.
În acest sens au fost contractaţi
experţi tehnici, evaluarea fiind
estimată a se finaliza în cursul anului
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Stadiul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria–
acţiuni de informare şi promovare

Pentru a veni în sprijinul
potenţialilor aplicanţi, viitori
beneficiari ai Programului
Interreg V-A România –
Bulgaria, la finalul anului 2015
s-a demarat realizarea unui
site dedicat exclusiv
p r o g r a m u l u i
:
www.interregrobg.eu

Pentru promovarea Programului Interreg V-A
România – Bulgaria, au fost elaborate în limba
română şi limba bulgară, publicate pe site şi
transmise via-email potenţialilor aplicanţi, 2
pliante de promovare a primului şi a celui de
al doilea apel de proiecte precum şi o broşură
de prezentare a oportunităţilor de finanţare
oferite de Program.

Autoritatea de Management pentru Programul INTERREG V -A România-Bulgaria

Autoritatea de Management

Autoritatea Naţională

Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, România
Strada Apolodor 17, Sector 5, 050741
Bucureşti, România
www.interregrobg.eu
www.mdrap.ro
Tel: +40 372 111 339
Fax: +40 372 111 456
Email: robg@mdrap.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale, Bulgaria
Strada Sf. Kiril şi Metodii, nr. 17-19, Sofia,
Bulgaria
www.interregrobg.eu
www.mrrb.government.bg
Tel: +359 2 9405 672, +359 2 9405 493
Fax: +359 2 9405 486
Email: NA-RO-BG@mrrb.government.bg

Secretariatul Comun
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi
pentru graniţa România—Bulgaria
Şoseaua Chiciului, nr. 2, parte din clădirea principală a imobilului
reprezentând sediul Serviciului Public Transport Fluvial de Mărfuri si
Călători la P.C.T.F Călăraşi (România)-Silistra (Bulgaria) ,
Călărași, România
www.interregrobg.eu
www.calarasicbc.ro
Tel: +40 242 313 091
Fax: +40 242 313 092
Email: info@calarasi.ro
helpdesk_robg@calarasicbc.ro

www.interregrobg.eu
Investim în viitorul tău!
Programul INTERREG V-A România-Bulgaria
este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare
Regională
Publicaţie editată de Autoritatea de Management pentru
Programul INTERREG V-A România-Bulgaria
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar
poziţia oficială a Uniunii Europene.

Pentru informaţii actualizate, vă rugăm să consultaţi site-ul Programului
www.interregrobg.eu

